
Normas de evacuação
Ao ouvir o sinal de alarme para evacuação 
(campainha/sirene contínuo), deve seguir as 
indicações do coordenador de setor/
professor e cumprir os seguintes princípios 
básicos:

•	 Manter a calma

•	 Seguir pelos corredores indicados nas Plantas 
de Emergência

•	 Descer as escadas encostado às paredes

•	 Nunca utilizar o elevador 

•	 Movimentar-se em passo rápido, mas sem 
correr, evitando empurrar outras pessoas e 
em silêncio

•	 Não se preocupar com documentos, livros, 
papéis, vestuário, veículos, etc.

•	 Encaminhar-se para o Ponto de Encontro

•	 Depois de sair do edifício, nunca voltar ao 
seu interior por qualquer motivo

•	 Caso exista fumo, em quantidade suficiente 
para dificultar a respiração e a visibilidade, 
proteger a boca e nariz com um pano e 
movimentar-se gatinhando

Se estiver isolado, dirija-se para o Ponto de 
Encontro, seguindo a sinalização, onde encontrará 
o coordenador de setor que indicará onde 
permanecer. Ponto de encontro > campo de jogos.
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